
11/03/2020 ,DPCM فيروس كورونا .تم تحديث  تدابير الوقاية الجديدة في 

 

 الهدف :لتجنب التجمعات والحد  من

 التحركات التي ليست ضرورية للعمل والصحة

 والحاجة (على سبيل المثال القيام بالتسوق

 

 وتسري هذه التدابير  حتى 25 آذار /مارس 2020

بكل سنوافيكم , ا روماني إميليا ة طقمن من التحقيقات من مزيد انتظار في نحن  

     المستجدات
. 

 النشاط  التجاري

ة لمتوسطا التسوق  مراكز  وكذلك ، الحي في التجارية  األعمال منطقة في سواء   
ةروالكبي    

من  المبيعات نشطةأل سوى  حم س ي ، التوزيع  

يتم أن شريطة التالي، النحو على األساسية الضروريات  

واحد  متر من األشخاص بين آمنة مسافة دائما ضمان  

 هايبر ماركت

 محالت السوبر ماركت

 وغيرها من المؤسسات الغذائية المختلفة غير المتخصصة

 بيع المنتجات المجمدة بالتجزئة

 البيع بالتجزئة داخ ل المحالت الغير المتخصصة في الكمبيوتر ومعدات



 االتصاالت السلكية والالسلكية، االلكترونيات السمعية والبصرية االستهالكية، واألجهزة
 المنزلية

 بيع الطعام والشراب والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

(ateco-47.2: رموز) 

 البيع بالتجزئة لوقود السيارات ذاتية القيادة في المتاجر المتخصصة

     البيع بالتجزئة لمعدات االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلوما تي ة

 (ateco c-code: 47.4)  متخصصة 

 أجهزة البيع بالتجزئة والدهانات والزجاج المسطح والمواد الكهربائية و

 السباكه

  البيع بالتجزئة لخدمات الصرف الصحي

 البيع بالتجزئة لعناصر اإلضاءة

  البيع  بالتجزئة لصحف والمجالت 

 الصيدليات 

        البيع بالتجزئة في متاجر أخرى متخصصة لألدوية من غير وصفه طبيه

 البيع بالتجزئة لمواد طبية والعظام في المتاجر المتخصصة

  البيع بالتجزئة للعطور ، ولوازم النظافة الشخصية

  البيع بالتجزئة للحيوانات األليفة  الصغيرة

 البيع بالتجزئة لمواد البصريات والتصوير الفوتوغرافي

  البيع بالتجزئة  لقود التدفئة لالستخدام المنزلي

  البيع بالتجزئة للصابون ,المنظفات ,منتجات التلميع وما يتصل بها 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر اإلنترنت 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر التلفزيون

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات عبرالبريد، الراديو والهاتف



 التجارة عن طريق آالت البيع االتوماتيكية 

 -تبقى مفتوحة(مع ضمان مسافة األمان بين األشخاص من 1 متر)بائعي الصحف

  ، التبغ ,الصيدليات وشبه الصيدليات .في حالة أنشطةالمقهى مع بيع  التبغ

مفتوح  التبغ نشاط فقط يبقتو علقت  

األخرى  بالتجزئة البيع شركات جميع تعليق متي .  

 

 االسواق 

النشاط نوع عن النظر بغض العادية األسواق جميع مغلقة  

  تبقى مفتوحة أسواق بيع المنتجات الغذائية , أسواق المزارعين فقط .

واحد متر من األشخاص بين آمنة مسافة دائما ضمان عم         . 

  أنشطة خدمات تقديم الطعام

كريم  اآليس صاالت, والمطاعم, الحانات ذلك في بما الطعام تقديم خدمات مغلقة   

أعاله ةعلقمال األنشطة قائمة إلى إضافة (الحلويات  

  )تضاف أيضا محالت البيتزا، والكباب، المقالة، وما إلى ذلك

السماح  درجي  

  - المقاهي الوحيدة مع التسليم المنزلي وفقا لمعاييرالوقاية الصح ية -

والنقل تغليفلل  

 - المطاعم المستمرة على أساس تعاقدي مع ضمن

واحد متر من األشخاص بين أمان مسافة  

  - إدارة األغذية والمشروبات في مجاالت الخدمة-

 إمدادات الوقود الموجودة على طول الطريق والطريق السريع وداخل شبكة الطرق

 محطات السكك الحديدية والمطارات والبحيرات والمستشفيات مع  ضمان مسافة آمنة

األشخاص بين واحد متر . 



 أنشطة الحرفيين لخدمة الشخص 

و الحالقة وصالونات الشعر مصففي ذلك في بما) الشخصية الخدمات مغلقة ، 

مضخات وخدمات الجافة، المنظفات ، المغسالت ةمفتوح  تبقى (لالتجمي  

ةالصل ذات واألنشطة الجنازات .  

. 

 األنشطة المصرفية والمالية والتأمينية والزراعية .

 ، تظل الخدمات المصرفية والمالية مضمونة، وفقا لقواعدالوقاية الصحية

 فضال عن نشاط القطاع الزراعي ، وتجهيز المنتجات الزراعية ,الثروة الحيوانية

 .بما في ذلك سالسل التوريد التي توفر السلع والخدمات

 األنشطة اإلنتاجية واألنشطة المهنية 

المهنية واألنشطة اإلنتاجية األنشطة حيث من   

ن أ مستحسنال من مفتوحة تبقى التي  

رشيقة العمل وسائطل الشركات قبل من األقصى االستخدام   -     

بعيد؛  وضع في أو المنزل في بها القيام يمكن التي األنشطة  

-- األخرى األدوات عن فضال للموظفين واإلجازات األجر المدفوعة اإلجازة حوافز  - 

؛إلنتاجيةا غير التجارية اإلدارات أنشطة توقف  - 

للعدوى المضادة السالمة إحتياطات اتخاذ . ،  

مع ، لالحتواء رئيسي كمقياس واحد متر من شخصية مسافة  

الفردية؛ الحماية أدوات اعتماد  

العمل أماكن في تعقيم و تهيئة  عمليات تشجيع -   

األقصى الحد أيضا المستحسن فمن اإلنتاج ألنشطة  - 

الوحدات؛ في المشتركة األماكن إلى والوصول المواقع داخل لتنقلل  

  مرافق اإلقامة



  مرافق اإلقامة (الفنادق، اإلقامة في المزرعة، المنتجعات، المعسكرات، بيوت الشباب

 يمكن أن تبقى مفتوحة ويسمح خدمات تقديم  الطعام داخلها (

هناك المقيمين للعمالء فقط . 


